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Témou tohto príspevku je erotický slovník. Touto prácou nechceme vyvolať senzáciu alebo šoko-

vať, ale chceme ponúknuť odborný pohľad na túto lexiku. Ak v príspevku odznejú háklivejšie skutoč-

nosti, boli opísané len v tom prípade, ak boli relevantné pre jazykový výklad, a teda, ak sme tým 

chceli na niečo poukázať.  

Teoretické podložie našej práce tvorí teória lexikálnej motivácie Juraja Furdíka (2008) a Martina 

Ološtiaka (2011). V práci sme vychádzali z pojmov lexikálna motivácia, slovotvorná motivácia, regis-

trová motivácia a register. Lexikálna motivácia sa chápe ako ,,základný princíp fungovania lexiky vo 

všetkých jej aspektoch. Poskytuje možnosť odpovedať na otázku Prečo sa lexéma X volá tak? A tak 

isto vyjadruje sieť vzťahov medzi lexikálnymi jednotkami.“ (Ološtiak – Ivanová, 2013, str.11-12). 

Lexikálna motivácia je strešným pojmom pre 17 motivačných typov, z ktorých je pre túto analýzu 

kľúčový typ slovotvornej motivácie, pretože slúži ako nápoveda lexikálneho významu.  

Okrem slovotvorenej motivácie sme sa zaoberali aj registrovou motiváciou a registrom. ,,Termín 

registrová motivácia vychádza z termínu komunikačný register, ktorý sa charakterizuje ako situačne 

podmienený spôsob jazykového prejavu. Registrovým motivantom je teda situačná podmienenosť – 

príznak indikujúci komunikačnú situáciu, v ktorej sa daná lexéma preferenčne používa.“ (Ološtiak, 

2011, str. 279)  

Register sa definuje ako ,,situačne podmienený spôsob jazykového prejavu, spätý s konkrétnym 

druhom spoločnej činnosti ľudí. V širšom chápaní je register druhom sociolektu. Chápeme ho teda 

ako spôsob fungovania istého jazyka v závislosti od charakteru činnosti a sociálneho prostredia, ktoré 

je určované vzájomnými vzťahmi účastníkov komunikácie.“ (Ološtiak, 2011, str. 267) V našej práci 

analyzujeme aj komunikačný register, ktorý je spätý širšie s oblasťou erotiky a sexuálnych praktík. 

Materiálovo sme ďalej vychádzali z odborných kníh, beletrie, internetových diskusií, zo stránok 

erotických obchodov a erotických stránok vo všeobecnosti, ktoré sme využívali ako pramenný mate-

riál.  

Slovník je rozdelený na tri časti – základná terminológia, praktiky a úchylky, pomôcky. V prvej 

časti sa nachádzajú najbežnejšie termíny. Ide o súbor lexém, ktoré tvoria jadro tohto registra. Patria 

sem napríklad aj pojmy z oblasti anatómie. Zatiaľ táto časť obsahuje 121 termínov. V časti praktiky 

a úchylky sme sa venovali už menej známym sexuálnym praktikám a úchylkám. Tieto dve skupiny 

sme spojili pre to, že dnes je už ťažké vydeliť, čo je len praktika a čo je už úchylka. Jediný rozdiel, 

ktorý medzi nimi cítime, je, že človek, pre ktorého je nejaká praktika úchylkou, nie je schopný mať 

bez nej uspokojivý pohlavný styk. Počet týchto termínov je zatiaľ 348. A v poslednej časti sa nachá-

dzajú termíny, ktoré označujú rôzne erotické pomôcky. Tých je zatiaľ 136. Všetkých termínov je teda 

zatiaľ 603. Hovoríme, že ich je toľko len zatiaľ, pretože je možné, že ešte nejaké nájdeme. Navyše, 

mnohé z týchto termínov nie sú overené. Za overený termín považujeme taký, ktoré sme našli mini-
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málne v troch rôznych zdrojoch. Pre našu analýzu a jej objektívnosť je optimálne, keď sme ho našli 

vo všetkých troch jazykoch. 

Erotickou terminológiou sme sa začali zaoberať pre to, že podľa nášho názoru komunikanti nepou-

žívajú správnu terminológiu, keďže nepoznajú sémantiku viacerých termínov. Z našej skúsenosti 

vieme, že mnohí nepoznajú rozdiel medzi termínmi vibrátor, dildo, vibračný motýlik, hitachi magic 

wand, análny kolík a všetky tieto pomôcky volajú jednoducho vibrátor. 

Erotická sféra sa týka väčšiny ľudí. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že to bude jedna 

z najprebádanejších a najodbornejších sfér. Ale nie je to tak. A dôvod? Pre mnohých Slovákov je táto 

oblasť stále tabu . Môže to súvisieť s tým, že sme prudérna krajina, v ktorej hrá náboženstvo ešte stále 

veľmi dôležitú úlohu alebo s tým, že bola u nás dlho cenzúra, čo však nie je ospravedlnením, pretože 

napríklad ruština má terminológiu, ktorá sa týka tejto oblasti, vynikajúco spracovanú. A rovnako aj 

francúzština.  

Ako dôkaz absencie terminologického aparátu pre register erotickej komunikácie v slovenčine by 

sme chceli ukázať, ako sa správajú všetky tri porovnávané jazyky pri preberaní erotických termínov 

z iného jazyka. 

Ako prvý príklad uvedieme slovenský termín dútky, ktorý pomenúva erotickú pomôcku. 

V podstate je to viacramenný bičík, ktorý má rukoväť a rôzny počet dlhých, úzkych kožených pási-

kov. Používa sa hlavne v BDSM
1
, a teda pri sado-masochistických hrách.  

Slovenčina prebrala tento termín z češtiny – důtky (len si ho ortograficky prispôsobila). U nás nie 

je tento termín slovotvorne motivovaný a preto, keď sa povie dútky, väčšina Slovákov si nevie pred-

staviť nič konkrétne. Ale Česi môžu mať o tom jasnejšiu predstavu, keďže tento termín je odvodený 

od slova důtka, čiže výčitka. To znamená, že v češtine je tento termín slovotvorne motivovaný, pri-

čom slovotvorná motivácia tu plní úlohu nápovedy lexikálneho významu. V slovenčine možno 

v rámci teórie lexikálnej motivácie uvažovať len o jeho interlingválnej motivovanosti. 

V našom výskume sme vychádzali aj korpusu krátkych próz začínajúcich spisovateľov, ktoré sú 

uverejňované na fóre xbdsm.sk. V poslednej dobe sa začali objavovať tendencie nahrádzať tieto inter-

lingválne motivované termíny vlastnými termínmi. A niektorí z týchto autorov začali používať 

v svojich textoch slovné spojenie viacramenný bičík. Pravdaže, toto pomenovanie sa neujalo, pretože 

bolo dlhšie a šlo proti jazykovej ekonómii. Navyše, pojem dútky je už zaužívaný a má vyššiu frekven-

tovanosť. Preto je otázne, či ho v komunikácii nahradí slovenský neologizmus.  

Francúzština si na pomenovanie rovnakého predmetu vytvorila vlastný názov – un martinet, ktorý 

je odvodený od lexémy un marteau – kladivo. Toto pomenovanie je slovotvorne motivované, čo na-

značuje jeho sémantiku. 

Ruština však prebrala termín z angličtiny a transliterovala ho – флоггеp. V anglickom jazyku je 

flogger odvodený od slovesa to flog, ktoré vyjadruje bičovanie. Takže v angličtine je tento termín tiež 

slovotvorne motivovaný.  

Ďalším prípadom preberania z češtiny je termín roubík. Je to niečo, čím sa zapchajú ústa, aby do-

tyčná osoba nemohla hovoriť, ale hlavne kričať. V teoretickej rovine by sme mohli použiť termín 

mlčadlo, ktorý by bol slovotvorne motivovaný, ale bol by tu rovnaký problém ako s nahradením ter-

mínu dútky termínom viacramenný bičík. Dokonca aj v erotických obchodoch vám ponúknu roubíky, 

alebo majú túto pomôcku uvedenú len pod názvom výrobku (väčšine anglickom), alebo je to len vec 

zo sekcie BDSM/fetiš. Navyše, lexikograficky sa zachytáva skôr sémantickou definíciou ako termí-

nom – predmet na zapchatie úst. To znamená, že v tomto prípade bola ako ekvivalent českého termínu 

použitá len viacslovná sémantická definícia, nie jednoslovný či viacslovný termín .  

Vo francúzštine nachádzame termín un bâillon, ktorý je odvodený od slovesa bâiller (nedovierať, 

zívať), a teda je slovotvorne motivovaný. 

V ruštine mu zodpovedá termín кляп, ktorý je odvodený od slovesa клести – zvierať, tlačiť, mu-

čiť, obmedzovať... a navyše je odvodený od pomenovania drievka, ktoré sa kedysi dávalo do úst, aby 

nemohli zajatci hovoriť, keď ich viedli pomedzi ľudí na súd. 

                                                      
1
 Z angličtiny - Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism (bondáž a disciplí-

na, dominancia a submisivita, sadizmus a masochizmus). Ide o skupinu sexuálnych praktík, ktoré v sebe zahŕňajú 

nadradenosť jedného z partnerov, bolesť a rôzne fetiše.  
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Ako príklad na interlingválny prenos z anglického jazyka do slovenčiny môžeme uviesť termín 

dildo, ktorý označuje umelý penis. Možno si to prestaviť ako vibrátor v tvare penisu, ktorý nevibruje. 

Opäť, pre Slovákov je tento termín málo pochopiteľný, pretože nepoznajú jeho sémantiku. A preto 

niektorí, ktorí vedia, že táto pomôcka nie je vibrátor, ale nepoznajú jej správne pomenovanie, ju vola-

jú podľa jej tvaru – umelý penis. Tento prípad ste si mohli všimnúť aj v chybných titulkoch vo filme 

Päťdesiat odtieňov sivej
2
.  

Onomaziologicky najpriezračnejší termín má ruština, v ktorej sa dildo nazýva фаллоимитатор. 

Tento termín je pochopiteľný nie len pre Rusov, ale, keďže ide o kompozitum z internacionalizmov, 

aj pre nás – imitátor falusu, napodobenina penisu.  

A Francúzi používajú historické antroponymum s erotickými konotáciami. Dildo nazvali le gode-

michet, pričom, podľa etymologického slovníka Dictionnaire historique de la langue françiase, vy-

chádzali z latinčiny – gaude mihi (poteš ma!), variácie mena Michel, ktoré má vo francúzštine erotic-

ké konotácie a konotácie úderu, a slovesa goder, ktoré znamená vlniť sa (a slangovo aj pomenuváva 

erekciu).  

Na rozdiel od termínu dildo, lexému vibrátor už ruština iba prevzala z angličtiny a transliterovala 

(вибратор) а francúzština vychádzala z termínu dido a nazvala ho le gode vibrant. Ako si možno 

všimnúť, prvá časť slova je vo francúzskom jazyku rovnaká ako pri termíne dildo. Druhú časť tvorí 

atribút, ktorý vyjadruje jeho funkciu – vibrovanie. Ale v hovorovej francúzštine nájdeme ešte jeden 

termín, ktorý je jazykovo ekonomickejší, ale všeobecnejší – le vibromasseur (masážny strojček). 

Podľa korpusu francúzskeho jazyka uni.leipzig je však menej frekventovaný (77) ako termín le gode 

vibrant (127). Môže to súvisieť s tým, že termín le gode vibrant je exaktnejší a má rovnaký základ 

ako termíny le godemichet a le gode-ceinture, ktoré tiež pomenúvajú erotické pomôcky.  

Podobne je to aj s termínom dilatátor, ktorý slovenčina prebrala z angličtiny. Na prvý pohľad by 

sa mohlo zdať, že ide o medzinárodné slovo, a teda, že v každom jazyku nájdeme tento termín len 

prispôsobený zákonitostiam daného jazyka. V ruštine ho síce nachádzame len transliterovaný – 

дилататор, ale francúzština má úplne iný termín, ktorý, podľa nich, lepšie vystihuje daný predmet – 

la sonde uretale.  

Dilatátor je nástroj, používaný predovšetkým v medicíne, na urológii. Je to kovová palička (často 

jemne esíčkového tvaru), ktorá sa vkladá do močovej trubice (mužom ale aj ženám) a slúži na jej vy-

šetrenie. To sa zapáčilo praktikantom kliniku (čo je prepojenie medicíny, sexu a mučenia) a začali ho 

používať tiež. Z primárneho účelu tohto nástroja vyplýva, že naozaj ide o urinálnu sondu. Francúzšti-

na teda použila opisný termín, ktorý vystihuje hlavnú funkciu tohto nástroja v medicíne. Ale sloven-

čina, ruština a angličtina využili funkciu tohto nástroja pri sexuálnych praktikách. A môžeme sa dom-

nievať, že dôvodom prevzatia tohto termínu z angličtiny do slovenčiny a ruštiny je aj jazyková eko-

nómia. 

Aby sme ukázali, že aj francúzština preberá z angličtiny, uvedieme príklad Sex-machine (alebo 

sexmašina). Slovenčina prebrala tento termín v pôvodnom tvare a ruština tiež секс-машина, len ho 

transliterovala. Francúzština síce použila anglickú lexému, ale bola to iná lexéma, ako v spomenutých 

jazykoch – la fucking machine. To znamená, že francúzština prebrala termín z angličtiny, ale roz-

dielny od toho, akým angličtina pomenúva tento prístroj.  

Okrem výpožičiek z angličtiny a češtiny existujú v slovenčine, v registri erotickej komunikácie, aj 

viaceré termíny prevzaté latinčiny. Napríklad canis in labro. Je to praktika, ktorá spočíva 

v zastrkovaní miešku do análneho otvoru ženy (muža). Názov je trochu sarkastický. Je odvodený 

z toho, že táto praktika je rovnako ťažká ako udržať psa pri kúpaní vo vani. Ani francúzština a ani 

ruština neprebrala latinský názov, neponechala ani expresívnosť termínu a dokonca si na to nevymys-

leli ani vlastný termín. Ak o tejto praktike hovoria, tak ju len opíšu – muž zastrkuje miešok do análne-

ho otvoru. 

Expresívnosť však zachovali pri praktike angry dragon. Ide o istú formu mužského orálneho se-

xu, pri ktorej je aktívny muž (irrumácia). Tesne pred vyvrcholením sa muž snaží dosiahnuť takú po-

                                                      
2
 Navyše, nevedel správne pomenovať väčšinu pomôcok (dokonca ani lano, takže jeho odbornosť je diskutabilná). 

A keď aj vedel, na čo nejaká pomôcka slúži, nepomenoval ju tak, ako je to terminologicky správne. 
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lohu, pri ktorej žene prudko zakloní hlavu (uhol aspoň 90º). V tejto polohe jej mužské semeno (ejaku-

lát) vytečie nosom. A vtedy žena vyzerá ako zúrivý drak.  

Aj ruština, aj francúzština použila obrazné pomenovanie výsledku tejto praktiky. To znamená, že 

v názve je zobrazené, ako vyzerá žena po akte: 

Francúzština pomenúva túto praktiku le dragon qui fume (drak, ktorý vyfukuje dym) a ruština 

pазгневанный дракон/ разъяренный дракон (rozzúrený/nahnevaný/zúrivý drak). 

V ruštine dokonca existujú dva varianty termínu, ktorým sa označuje táto praktika, pričom sa vyu-

žíva synonymia slova rozzúrený. Zaujímavé je, že použili slovo ,,drakon“, ktoré sa v ruštine bežne 

nepoužíva. Na označenie draka častejšie používajú lexému змей. Dôvodom existencie týchto varian-

tov, môže byť frekventovanosť tejto sexuálnej praktiky v Rusku a existencia mnohých debát na inter-

nete. To znamená, že sa s termínom naozaj pracuje a dochádza tak k jeho obmenám.  

Tento termín je zatiaľ jediný, pri ktorom nebola slovenčina východiskovým jazykom analýzy. Bola 

ním angličtina. Vzhľadom na to, že u nás táto praktika nie je známa a vychádzame z toho, ako sa 

k tejto problematike postavila francúzština, ruština aj angličtina, v slovníku uvádzame túto praktiku 

pod heslom, ktorý je naším vlastným prekladom, rozzúrený drak.  

Existujú aj termíny, ktoré všetky tri jazyky prebrali z angličtiny úplne, to znamená, že nedošlo ani 

k transliterácii v ruštine. Ide napríklad o termín donkey punch. Je to praktika, pri ktorej počas anál-

neho sexu muž silno udrie svojho partnera do zadnej strany hlavy, čím sa jeho análny zvierač automa-

ticky zovrie a obom zväčší potešenie. Zaujímavé je, že mnohí, ktorí skúšali túto praktiku, si jej názov 

spájajú s kopnutím koňa a nie s kopnutím somára. (Jazdci na koni sú často kopnutí koňom. Ide o silný 

úder, niekedy smerovaný aj do hlavy.) Ale stretli sme sa aj s tým, že niektorí chápu tento názov tak, 

že aktérom pri tejto praktike nie je somár, či kôň, ale somár je ten, kto dostane daný úder. Ak sa na to 

pozeráme z tejto strany, tak človek, ktorý dostane úder do hlavy, vydá citoslovce somára. Možno aj 

táto ambiguita sémantiky spôsobila, že sa u nás nevytvoril slovenský termín, ale používa sa len ang-

lický.  

Avšak existuje jeden termín, ktorý je vo všetkých jazykoch veľmi zaužívaný a frekventovaný. 

Všetky tri jazyky si dokonca vytvorili vlastnú formu tohto termínu. Hovoríme o venušiných gulič-

kách.  

Je to erotická pomôcka, ktorá je vytvorená z dvoch navzájom prepojených guľôčok (zaujímavé je, 

že v názve sa nepoužíva správna forma slova guľôčky, ale hovorová guličky), pričom každá má 

v sebe ešte ďalšiu guľôčku. Tie sa zavedú do vagíny a potom žena vykonáva bežné činnosti.  

Francúzi ich však volajú les boules de Geisha, čiže gejšine guľôčky/gule a Rusi вагинальные 

шарики, čiže vaginálne guľôčky.  

Čo sa týka ruského názvu, tento predmet nazvali podľa jeho účelu. Ale prečo sa v slovenčine 

označujú ako Venušine a vo francúzštine ako Gejšine? 

Teória, ktorá sa nám zdá etymologicky najpravdepodobnejšia, súvisí s pôvodom tejto pomôcky. 

Podľa viacerých zdrojov pochádzajú venušine guličky z Japonska, kde ich nosili gejše, aby boli stále 

pripravené pre svojich potenciálnych zákazníkov. Zároveň však aj neustále spevňovali pošvové sval-

stvo, aby zvýšili či už svoju, alebo zákazníkovu slasť. Francúzi teda priradili guličkám názov podľa 

pôvodu.  

Na Slovensku mali aj v minulosti bohovia dominantnú úlohu v spoločnosti a možno aj pre to im 

priradili názov podľa rímskej bohyne lásky – Venuše. Ale všetko sú to zatiaľ len dohady. 

V budúcnosti ešte budeme pátrať po pravom pôvode týchto názvov.  

Ako ukázala predchádzajúca analýza, v slovenčine prevláda tendencia preberania termínov erotic-

kej komunikácie z cudzích jazykov. Najviac sa preberá z angličtiny, ale slovenčina tieto termíny pre-

berá aj z českého a latinského jazyka
3
. Pri preberaní niektoré (najpoužívanejšie) termíny prispôsobuje 

svojim morfosyntaktickým pravidlám (dútky, vibrátor, dilatátor), ale väčšinu ponecháva v nezmene-

nom tvare (dildo, donkey punch, roubík, canis in labro). Slovenčina si vytvára aj vlastné termíny, ale 

je ich málo (venušine guličky). 

V ruštine prevládajú dve tendencie. Prvou je preberanie termínov z angličtiny. Tie však väčšinou 

ruština neponecháva v pôvodnom tvare, ale transliteruje ich (флоггер, вибратор, дилататор, секс-

                                                      
3
 V diplomovej práci uvádzame aj ďalšie jazyky, z ktorých slovenčina preberá. 
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машина). Druhou tendenciou je vytváranie vlastných, ruských termínov, ktoré sú slovotvorne moti-

vované. (фаллоимитатор, кляп, вагинальные шарики, pазгневанный/разъяренный дракон) 

Vo francúzštine prevláda tendencia vytvárania si vlastných slovotvorne motivovaných termínov 

(un martinet, un bâillon, le godemichet, le gode vibrant, la sonde uretale, le dragon qui fume, les bou-

les de Geisha). 
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